REGULAMIN KLUBU 100 K.S. SOŁA OŚWIĘCIM
§ 1 Zasady ogólne
1. Program „Klub 100” skierowany jest do osób fizycznych oraz firm (podmiotów
gospodarczych) zainteresowanych wsparciem organizacyjnym i finansowym
działalności klubu sportowego Soła Oświęcim.
2. Uczestnictwo w programie „Klub 100” to dobrowolna i świadoma chęć pomocy i
wsparcia w celu rozwoju klubu Soła Oświęcim.
3. W programie „Klub 100” uczestniczyć mogą osoby fizyczne, które ukończyły
18 rok życia.

§ 2 Prawa, Obowiązki i Przywileje Członków Klubu 100 K.S. Soła Oświęcim
1. Członkowie Klubu 100 wspierają K.S. Soła Oświęcim regularnymi składkami
(wpłatami)
na
konto
stowarzyszenia
w
wysokości
minimum:
100 PLN (słownie: sto złotych) miesięcznie.
2. Członek Klubu 100 otrzymuje następujące prawa i przywileje:.
a) prawo do prezentowania banera reklamowego na obiekcie klubu podczas
imprez sportowych, organizowanych przez K.S. Soła Oświęcim. Miejsca do
wykorzystania wskazuje Klub.
b) bezpłatny wstęp na wszystkie mecze mistrzowskie oraz Pucharu Polski naszej
pierwszej i drugiej drużyny.
c) otrzymuje informacje w formie elektronicznej o organizowanych wydarzeniach
przez Klub.
d) rabat w wysokości 20% na zakup sprzętu oraz wszelkich oryginalnych
gadżetów z logiem K.S. Soła Oświęcim.
e) otrzymuje klubowy szalik po uzyskaniu pełnego członkostwa.
3. Członek „Klubu 100” otrzymuje miejsce na prestiżowej liście umieszczonej na
oficjalnej stronie klubu www.solaoswiecim.pl
4. Wpłaty należy dokonywać w formie darowizny na konto stowarzyszenia:
K.S. Soła Oświęcim, ul. Przeczna 2a, 32-600 Oświęcim
Nr konta: mBank 60 1140 2004 0000 3602 7736 6609 z dopiskiem na
przelewie:
Klub 100- składka, imię i nazwisko do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 4 Warunki uzyskania członkostwa „Klubu 100”
1. Członkiem "Klubu 100" K.S. Soła Oświęcim, zostaje osoba, która wypełni i
podpisze deklarację dobrowolnego przystąpienia do „Klubu 100”, która jest
dostępna w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej.
2. Warunkiem uzyskania pełnego „Członkostwa Klubu 100” jest wpłata w
wysokości minimum 100 zł w terminie przez minimum 3 miesiące
zadeklarowanych składek.
3. Zarząd K.S. Soła Oświęcim,, jako organizator „Klubu 100” zastrzega sobie
prawo do odmowy przyjęcia danej osoby na członka „Klubu 100” bez
konieczności uzasadnienia.

4. Obecni sponsorzy klubu, którzy wpłacają minimum 100zł miesięcznie, jako
firma mogą zgłosić również akces na Członka „Klubu 100” składając pisemnie
deklarację przystąpienia.

§ 5 Rozliczenie i informacja o działalności prowadzonej przez „Klub 100” - K.S.
Soła Oświęcim
1. K.S. Soła Oświęcim,, będzie na bieżąco informował o ilości uczestników
„Klubu 100” i ich wpłatach na konto K.S. Soła Oświęcim, poprzez oficjalną stronę
internetową i profil Klubu na Facebooku
2. Uzyskane środki z programu „Klub 100” będą przekazywane klubowi K.S. Soła
Oświęcim, na cele statutowe i realizację założonej strategii rozwoju klubu.

§ 6 Wykluczenie i postanowienia końcowe „Klubu 100”
1. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykluczenie z członkostwa „Klubu
100” osoby, która celowo działa na szkodę K.S. Soła Oświęcim, lub „Klubu 100”.
2. O wykluczeniu z „Klubu 100” decyduje Zarząd K.S. Soła Oświęcim, na
wniosek przynajmniej 5 członków „Klubu 100”.
3. Wykluczony traci wszelkie prawa i przywileje z dniem wykluczenia.
4. Zarząd K.S. Soła Oświęcim, jako organizator „Klubu 100” zastrzega sobie
prawo do odmowy przyjęcia danej osoby na członka ”Klubu 100” bez
konieczności uzasadnienia.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszym przedsięwzięciem lub oczekują więcej
informacji, prosimy o kontakt telefoniczny 728384703 lub poprzez
pocztę elektroniczną biuro@solaoswiecim.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wszystkich sympatyków piłki nożnej naszego klubu serdecznie zapraszamy do
wsparcia i szerokiej współpracy. Razem możemy więcej.
Zarząd klubu K.S. Soła Oświęcim,

